
லும்பினி பெருந்திட்டத்தத நதடமுதைெ்ெடுத்துவதை்கான உதவி ஒத்தாதைகதை வழங்குவதை்கு 

இலங்தக உறுதிபமாழியைிக்கின்ைது 

வரலாற்றுப் பிரதேசங்களை பாதுகாே்ேல் மற்றும் யாே்திரீகரக்ளுக்கான வசதிகளை தமம்படுே்ேல் 

ஆகியவற்ளற உறுதிப்படுே்தும் லும்பினி பபருந்திட்டே்திளன நளடமுளறப்புடுே்துவேற்கு ஆேரவு 

வழங்குவேற்கான இலங்ளகயின் ஆயே்ே நிளலளமயிளன அறிவிே்ேவராக, ஜனாதிபதி ளமே்திரிபால 

சிறிதசன அவரக்ை் ேனது தநபாைே்திற்கான இரண்டு நாை் இரு ேரப்பு விஜயே்திளன ஞாயிற்றுக்கிழளம (2018 

பசப்படம்பர ் 02ஆந் திகதி) பூரே்்தி பசய்ோர.் 2018 ஆகஸ்ட ் 30 - 31ஆந் திகதி நளடபபற்ற 4ஆவது பிம்ஸ்படக் 

உசச்ிமாநாட்டில் கலந்து பகாை்வேற்காக ஜனாதிபதி அவரக்ை் தநபாைே்திற்கு விஜயம் தமற்பகாண்டிருந்ோர.் 

பசப்டம்பர ்01ஆந் திகதி சனிக்கிழளம ஷிடால் நிவாஸில் இடம்பபற்ற ஜனாதிபதி சிறிதசன அவரக்ளுக்கான 

உே்திதயாகபூரவ் மரியாளே விருந்துபசாரே்ளேே் போடரந்்து, தநபாை ஜனாதிபதி பிந்தியா தேவி பண்டாரி 

அவரக்ளுடன் இடம்பபற்ற இருேரப்பு கலந்துளரயாடல்கைின் தபாது அவர ்இந்ே அறிவிப்ளப தமற்பகாண்டார.் 

குறிே்ே நாைின் ஆரம்பே்தில், ஜனாதிபதியும், அவரது தூதுக்குழுவினரும் இைவரசர ் சிே்ோரே்்ே பகௌேம 

அவரக்ைின் பிறப்பிடமான புனிே லும்பினிக்கு விஜயம் பசய்திருந்ேனர.் வருடாந்ேம் 50,000 இற்கும் தமற்பட்ட 

இலங்ளகயரக்ை் லும்பினிக்கு யாே்திளர தமற்பகாை்கின்றனர.் 

அவரக்ைின் சந்திப்பின் தபாது, கடந்ே சில வருடங்கைில் இடம்பபற்ற இருேரப்பு பரிமாற்றங்கைின் 

திருப்திகரமான விடயங்களை இரு ேளலவரக்ளும் மீைாய்வு பசய்து பகாண்டனர.் இலங்ளக தநபாைே்தின் 

உண்ளமயான நடப்ு நாடாக திகழ்வேற்காகவும், நாடள்ட 2015இல் ோக்கிய நில அதிரவ்ுக்குப் பின்னர ்குறிப்பாக 

கே்மண்டுவில் அளமந்துை்ை ஆனந்ே ்குதிர ்விகாளர மற்றும் ராதடா மசிந்திரநாே ்விகாளர ஆகியவற்ளற மீை 

நிரம்ாணிப்பேற்கு நல்கிய உேவிகளுக்குமாக தநபாை ஜனாதிபதி ேனது பாராடட்ுக்களை பேரிவிே்ோர.் இரு 

நாடுகளுக்கு மே்தியில் சுற்றுலாே் துளறளய தமம்படுே்திக்பகாை்வேற்கும் பிராந்தியே்திற்கு அப்பாற்படட் 

பகுதியிலிருந்து சுற்றுலாே்துளறளய வைரே்்துக் பகாை்வேற்காகவும் “புே்ே சுற்று” எனும் துவக்க முயற்சிளய 

சந்ளேப்படுே்துவேற்கான சாே்தியப்பாடுகை் போடரப்ிலும் இரு ேளலவரக்ளும் தமலும் கலந்துளரயாடினர.் 

4ஆவது பிம்ஸ்டக் உசச்ிமாநாடள்ட பவற்றிகரமாக பூரே்்தி பசய்ேளமக்காக ஜனாதிபதி சிறிதசன அவரக்ை் 

தநபாை அரசாங்கே்திற்கு ேனது பாராடட்ுக்களை பேரிவிே்துக் பகாண்டதுடன், பிம்ஸ்படக்கின் புதிய 

ேளலளம என்ற ரீதியில், இலட்சியபூரவ்மான கேம்ண்டு பிரகடனே்திளன பசயற்படுே்துவேற்காக 

தநபாைே்தின் ஒே்துளழப்பிளனயும் எதிரப்ாரே்்ோர.் தநபாைே்தின் பிரேமர ் தக.பி. ஒலி அவரக்ளுடனான 

சந்திப்பின் தபாது, ஜனாதிபதி அவரக்ை் இரண்டு நாடுகளுக்குமிளடயிலான பபாருைாோர உறவுகளை 

பலப்படுே்திக்பகாை்வேன் முக்கியே்துவே்திளன வலியுறுே்தியதுடன், தநபாை பிரேமர ் அவரக்ை் 

கலந்துளரயாடப்பட்ட கருே்துக்களை முன்பனடுப்பேற்காக இலங்ளக-தநபாை இளணந்ே 

ஆளணக்குழுபவான்று ஆரம்பே்தில் இடம்பபறும் என பேரிவிே்ோர.்  

தமலும், தநபாைே்தின் மூதலாபாய மற்றும் சமூக-பபாருைாோர ஆய்வு நிறுவகே்தினால் ஏற்பாடு பசய்யப்படட் 

“வரே்்ேகம், சுற்றுலா மற்றும் முேலீடட்ு கலந்துளரயாடல்” இளன ஆகஸ்ட் 31ஆந் திகதி பவை்ைிக்கிழளம 

ஜனாதிபதி ளமே்திரிபால சிறிதசன அவரக்ை் ஆரம்பிே்து ளவே்ோர.் சமுகமைிே்திருந்திருந்ேவரக்ளுக்கு  

உளரயாற்றிய இராஜாங்க பவைிநாடட்ு அலுவல்கை் அளமசச்ர ் வசந்ே தசனாநாயக அவரக்ை், 

இலங்ளகயிலுை்ை நிரம்ாண, கல்வி, ேகவல் போழில்நுட்பம், சுகாோரம், ஆளட மற்றும் உபசரளண கம்பனிகை் 

தநபாைே்தில் முேலீடு பசய்வேற்கு வசதி வாய்ப்புக்கை் வழங்கப்படதவண்டும் என்று தவண்டுதகாை் விடுே்ோர.்  

விஜயே்தின் தபாது, இரண்டு புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்ளககை் இரண்டு அரசாங்கங்களுக்குமிளடயில் 

ளகசச்ாே்திடப்படட்ன. முேலாவது, தநபாைே்தின் பவைிநாடட்ு அலுவல்கை் நிறுவகம்,  மற்றும் இலங்ளகயின் 

பண்டாரநாயக்க சரவ்தேச  இராஜேந்திர பயிற்சி நிறுவகம் ஆகியவற்றிக்கிளடயில் ளகசச்ாே்திடப்பட்ட 

அதேதவளை, இரண்டாவது இளைஞர ்அபிவிருே்திக்கான ஒே்துளழப்பு பற்றியோகவும் அளமந்திருந்ேது.   

ஜனாதிபதி ளமே்திரிபால சிறிதசன அவரக்ை் கேம்ண்டுவில் ோபிக்கப்படட்ுை்ை சாரக்் அளமப்பின் 

பசயலகே்திற்கும் விஜயம் பசய்ோர.் அங்கு அவர ்சாரக்்கின் பசயலாைர ்நாயகம், அம்ஜட ்உளசன் பீ சியல் 

அவரக்ைாலும் சாரக்்கின் பணிப்பாைரக்ைாலும் வரதவற்கப்பட்டார.் சாரக்் பசயலகே்திற்கான அவரின் 

முேலாவது விஜயே்ளே குறிக்கும் முகமாக, ஜனாதிபதி அவரக்ை் மரக்கன்பறான்ளற வைாகாே்தில் நாடட்ினார.்  

சாரக்் பசயலகே்தின் உே்திதயாகே்ேரக்ளுக்கு உளரயாற்றிய ஜனாதிபதி,  இலங்ளகயானது ஆரம்ப உறுப்பு 

நாபடன்ற வளகயில் சாரக்் பசயற்பாடட்ிற்கு வலுவான ஆேரளவ வழங்குவோகவும், அவரது விஜயமானது 

பசயலாைர ்நாயகம் மற்றும் பசயலகே்தின் பணியாடக்ை் பசய்யும் முக்கியமான பணிகளை ஊக்குவிக்கும் 

வளகயில் அளமந்ேோகவும்  பேரிவிே்ோர.்     

தமலும் அவர ் ஆனந்ே ் குதிர ் விகாளர மற்றும் ராதடா மசிந்திரநாே ் விகாளர ஆகியவற்ளற ேரிசிே்து 

விகாளரகைின் மீை்கடட்ுமானப் பணிகை் குறிே்து சாரம்சபமான்றிளன பபற்றுக்பகாண்டார.் ஜனாதிபதி 

மற்றும் தூதுக்குழுவினர ்கேம்ண்டுவிலுை்ை பசுபதிநாே ்விகாளரளய ேரிசிே்து ஆசிரவ்ாேங்களையும் பபற்றுக் 

பகாண்டனர.் 

பவைிநாடட்ு அலுவல்கை் அளமசச்ு 

பகாழும்பு 

03 பசப்படம்பர ்2018  


